Chair of Ukrainian Church Studies
Established at Catholic University of
America
On Wednesday, September 28, the inauguration of the Chair of Ukrainian Church Studies
and the Bishop Basil H. Losten Endowed Professor was held at the Catholic University of
America (CUA).
The invocation at the beginning of the ceremony was led by Metropolitan Borys Gudziak,
Ukrainian Catholic Archbishop of Philadelphia. After the introductory remarks by the
Dean of the School of Theology and Religious Studies, Rev. Mark Morozowich, the newly
created Center and Chair were accepted by Peter Kilpatrick, President of the CUA, and
Aaron Dominguez, Provost. Before Rev. Peter Galadza, the holder of the newly created
chair was presented, Bishop Basil H. Losten, the sponsor of the Center of Ukrainian
Church Studies, shared his memories of being a student at Catholic University with
faculty and guests gathered at the ceremony.
Afterwards, the Chair of the Ukrainian Church Studies offered the three main areas of
study at the center: the continued work of the Ukrainian Catholic and Orthodox Study
Group of Kyivan Church; the role of the presbytera(the wife of a priest) in the
underground Ukrainian Greek-Catholic Church (UGCC); and the catechism of UGCC
“Christ our Pascha”, especially its moral theology.
***
The Ukrainian Church Studies Center is part of the Institute for the Study of Eastern
Christianity of the School of Theology and Religious Studies of the Catholic University of
America.
The Ukrainian Catholic and Orthodox Study Group of Kyivan Church was a group of
theologians of the Ukrainian Catholics and Orthodox of the Ecumenical Patriarchate that
was active in the beginning of the 1990s, whose main work was to study the possibility of
the communion of the Ukrainian Catholic Church with the Patriarch of Constantinople
without interrupting communion with Rome.

«Перемагай
зло
добром!»
Посинодальне послання Синоду
Єпископів УГКЦ 2022 року
«ПЕРЕМАГАЙ ЗЛО ДОБРОМ!» (Рим. 12, 21)
Послання Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви 2022 року
до духовенства, монашества та мирян УГКЦ
і всіх людей доброї волі
«Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді,
коли він за своїх друзів своє життя віддає»
(Ів. 15, 13)
Дорогі в Христі!
Уже п’ятий місяць на українській землі йде широкомасштабна жорстока війна. Вона
прийшла непроханою і віроломною ще 2014 року, а починаючи з 24 лютого ворог
скинув усі свої дотеперішні маски та відкрито нищить Україну.
Російська армія вбиває невинних і ґвалтує беззахисних, викрадає дітей і депортує
окупованих, катує ув’язнених і морить голодом заблокованих, краде вирощене нами
збіжжя і мародерствує в наших оселях, анексує землі й нищить захоплені
підприємства, обстрілює мирні міста і тероризує мешканців. Російське керівництво
прагне зруйнувати українську державність і позбавити нас нашого імені. «Їхні очі
та їхнє серце тільки й дбають про наживу, а ще про те, як би кров безвинну пролити
та як би утиск і насильство чинити» (Єр. 22, 17). Знову, як і в ХХ столітті, територія
нашої Батьківщини перетворилася на «криваві землі».
Цю війну ми рішуче засуджуємо! Бо «огидна Господеві дорога злого» (Прип. 15, 9).
Цю агресію проти України світ має моральний обов’язок відвернути!

Наміри агресора явно геноцидні: тактика ведення війни з перших днів показує,
що він воює не з армією, а з народом. Росія намагається задовольнити свої імперські
апетити: її керівництво вважає Україну колонією, недодержавою, яка не гідна місця
на політичній мапі світу. Щоб бути великою, імперії потрібні колонії — поневолені,
підкорені землі, ресурси, раби. Колоніальна геноцидна логіка диктує тактику
випаленої землі, яка не шкодує нікого і нічого. Ні літня людина, ні вагітна жінка,
ні немовлятко в пологовому будинку, ні діти, які ховаються в театрі, не є для неї
святістю. Жодна історична пам’ятка чи індустріальне місто, житловий будинок
із сотнями мешканців чи гектари достиглого зерна не є для неї цінністю. Всіх і все
можна нищити «раді поставлених задач». Щоденно весь світ у заціпенінні споглядає
варварство, моральний занепад і ницість нападників. Україна ж захищається,
бо її народ раз і назавжди відмовився стати рабом, прагне просто вільно жити Богом
даним життям та Богом даною гідністю. Цього ніхто не сміє в нього відібрати — так
говорить Господь.
Україна не бажає підкорити чи принизити росію. Вона хоче, щоб сусід-агресор —
який має у 28 разів більшу територію, що простягається на 11 часових зонах,
і майже в чотири рази більше населення — припинив свої столітні спроби
поневолення і нищення України, звільнився від патології імперіалізму і став
правовою державою, що поважає права інших. Злодій має піти з нашої хати!
Російська Православна Церква має припинити ідеологічно пропагувати єресь
«руского міра»! У час, коли різні християнські Церкви з покаянням переосмислюють
свою історичну роль у політиці колоніалізму і практиці рабства, РПЦ провадить своїх
вірних у моральну пітьму насилля, загарбництва і воєнних злочинів. Сіль звітріла,
а світло перестало світити (пор. Мт. 5, 13–16).
Війна загарбника спричинила в нашій країні гуманітарну і екологічну катастрофу,
економічну і демографічну кризу. За п’ять місяців Україну покинули до дев’яти
мільйонів мешканців, зокрема два мільйони дорослих і дітей були примусово
вивезені окупантом до росії, і близько семи мільйонів змушені стати внутрішніми
переселенцями, 15, 6 мільйона потребують гуманітарної підтримки. Тисячі сімей
розділені кілометрами і кордонами. Число вдів і сиріт щодня зростає. Агресор робить
усе, щоб перетворити нашу Батьківщину на територію, не придатну для життя,
залишаються спустілими міста і райони. Масштаби цього масивного демографічного
зсуву нам годі охопити, але його наслідки ми відчуватимемо десятиліттями.
Трагедія війни безпосередньо боляче зранила нашу Церкву. Частина наших парафій

окупована і сплюндрована. Зрештою, за останні століття щоразу, коли черевик
російського окупанта — чи то царського, чи то радянського, чи путінського — ступав
на нашу землю, Українська Греко-Католицька Церква була переслідувана
та нищена. Проте вона щоразу, даючи свідчення віри і витривалості
в переслідуваннях, з Господньої волі з новою силою відновлювалася. Віримо
і знаємо, що так буде і цього разу. Висловлюємо солідарність і підтримку нашим
єпископам, священникам, богопосвяченим особам, мирянам, які перебувають на лінії
боїв та на окупованих територіях або змушені були покинути свої помешкання
і парафії. Віримо, що ви повернетеся до рідних місць, і наші парафії відродяться
і розвиватимуться. Висловлюємо слова братерства і солідарності римо—католикам,
православним, протестантам, євреям і мусульманам України, які перебувають під
смертельною загрозою не менше від нас. Ми стоїмо разом!
Несподіваними навіть для багатьох українців, не кажучи вже про інші країни, стали
мужність і єдність нашого народу в обстоюванні своєї незалежності. Героїчний
військовий спротив, самовідданість і жертовність добровольців та волонтерів,
єдність і одностайність релігійних громад, що перетворилися на важливі осередки
взаємодопомоги та любові до ближнього, доводять, що такий народ поневолити
неможливо.
Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми — насіння. Це прислів’я стало гаслом
нескореності, живучості та сили протистояння труднощам, які демонструють
українці. Воно перегукується з висловом християнського письменника Тертуліана:
«Кров мучеників — насіння Церкви». Ми схиляємо голови перед усіма, хто приніс
і приносить себе в жертву, щоб захищати невинних, боронити правду, обстоювати
Богом дану священну людську гідність.
Велика болісна жертва, оскільки вона правдива і пасхальна, дає рясні, життєдайні
плоди. Серед смерті, яку повсюдно сіє ворог, використовуючи весь арсенал злоби
і ненависті, проростають паростки неосяжної сили і шляхетності. Бог запалив душі
українців вірою в перемогу Божої правди. В епоху диктатури релятивізму українці
чітко називають речі своїми іменами: є істина, добро, принципи і цінності, за якими
слід жити і за які можна навіть померти, а є брехня і лукаве зло. Україна об’єднала
Європу, зцілюючи її тріщини, і надихнула людей доброї волі в усьому світі. Перед
очима людства оживає Святе Письмо, і Господь історії увиразнює чудо: Давид
протистоїть Голіяту. Українські воїни, які захищають від навали рідні міста, життя
рідних і близьких, свободу та гідність народу, разом з Давидом кажуть: «Ти йдеш

на мене з мечем і довгим списом і коротким. Я ж іду на тебе в ім’я Господа Сил…
якого ти зневажив» (1 Сам. 17, 45). Ми висловлюємо щире визнання всім, хто
жертовно стоїть за правду і справедливість.
Дякуємо отцям-капеланам, які, ризикуючи життям, перебувають поруч із нашими
захисниками, моляться з ними, несуть їм Христа та дбають про гуманітарну
підтримку.
Через страждання і відчайдушну боротьбу за своє існування Україна стала
епіцентром глобальних змін. У багатьох людей і народів спадає полуда з очей: стає
зрозумілим, що дешеві ресурси не варті підтримки диктаторів; що світова система
безпеки ослаблюється і мир є під загрозою, якщо заради добробуту не звертати
уваги на Божі принципи і поведінку порушників; що жодна людина чи країна
не є далеким островом, а все людство на різних рівнях взаємопов’язане, і якщо
чиниться несправедливість щодо однієї країни — інші не можуть бути байдужими.
«Ніколи знову» з історичного гасла перетворюється на моральний імператив.
З волі Божої правда увиразнилася, а брехня — зів’яла, бо «ніяка брехня не походить
від правди» (1 Ів. 2, 21). Сам факт нічим не спровокованої агресії з боку росії,
підкріплений воєнними злочинами російських окупантів, викликав у світі величезну
хвилю підтримки українців. Безпрецедентний рівень гуманітарної допомоги
біженцям і тимчасово переміщеним особам є автентичним свідченням християнської
любові: «Біженцем був, і ви Мене прийняли; в біді був, і ви прийшли до Мене» (пор.
Мт. 25, 35–36). За цю гостинність і щедрість різних народів, Церков, єпископів,
священників, монахів і монахинь, мирян і людей доброї волі в різних країнах
на різних континентах висловлюємо глибоку вдячність. Ми також складаємо щиру
подяку монастирям, чернечим чинам і згромадженням в Україні і за кордоном, які
прийняли тисячі вимушено переселених осіб і діляться з ними всім, чим мають.
Як і в часи перших християнських спільнот, надмір в одних людей покрив нестачу
в інших (пор. 2 Кор. 8, 14).
Цими днями ми питаємо себе: що дає нам силу боротися і протистояти ворогові,
який переважає нас у десять разів у військовій потузі? Якщо ж відкоригувати саме
запитання — «хто» дає нам силу, то відповідь стає очевидною. Силу дає нам Бог,
бо Він є Господом сил. Чому? Бо ми любимо! У моці українців виявляється сила
любові. Наші воїни керуються принципом не ненависті до чужого, а любові
до свого — дітей, коханих, батьків, друзів, землі, рідних вулиць, світанків, туманів…

Любов виявляється в невтомній праці волонтерів, у щедрих пожертвах мільйонів,
у щирій тихій молитві. І в цій любові ми вже перемогли.
Цю моральну висоту слід зберегти. Остаточно переможемо лише тоді, коли
продовжуватимемо любити, коли ні на йоту не відступимо від біблійної формули цієї
перемоги: «Ми знаємо, що ми перейшли від смерти до життя, бо любимо братів. Хто
не любить, той у смерті перебуває» (1 Ів. 3, 14). Любов народжує героїв,
а ненависть — злочинців. Жорстокість війни дегуманізує, тому ми, як народ,
що захищається, і Церква, що гуртує народ у Христову родину, мусимо докладати
всіх зусиль, щоб зберегти свою гідність і людяність, у жодному разі не опустившись
до нелюдяності та звірств агресора. Бережімо серця наших воїнів від зла, щоб вони
залишалися воїнами світла і добра! Бережімо свої серця! Перетворюймо свій гнів
і кривду на мужність, незламність, правдиву мудрість і перемогу Божої правди.
Святий Павло закликає «Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло
добром» (Рим. 12, 21).

Як бути Церквою?
На тлі війни увиразнюються та набувають особливої ваги принципи, до яких
ми зверталися у посланні 2021 року «Надія, до якої нас кличе Господь», роздумуючи
над нашим майбутнім і визначаючи душпастирські пріоритети нашої Церкви
на наступне десятиліття. Відштовхуючись від досвіду пандемії, що глибоко вразила
соціальні зв’язки та структури, ми наголошували на необхідності душпастирського
навернення, розбудови мереж сопричастя, зцілення ран та близькості та практичної
уваги до вбогих і маргіналізованих. Спираючись на досвід наших спільнот,
ми намагалися описати методологію, а війна створила контекст, у якому кожен
із нас може глибше замислитися, що ця методологія і ці принципи означають
і до яких практичних висновків та дій ведуть.
Наше душпастирське навернення означатиме бути поруч із нашими вірними —
у стражданнях, горі, випробуваннях, смерті. «Як страждає один член, страждають
усі з ним члени» (1 Кор. 12, 26). Вислів «пахнути вівцями» повертається до свого
оригінального, радикального Христового змісту — віддати своє життя за довірену
кошару. Війна спонукає нас із новим запалом і стійкістю продовжувати
розбудовувати зв’язки солідарності між людьми, парафіями і країнами; нові,
нечувані досі, рани вимагатимуть від усіх витривалої молитви та великодушної
праці, щоб олією Божого милосердя і людського співчуття зцілювати

їх та перетворювати на джерела надії; а допомога вбогим і маргіналізованим
вимагатимуть від нас нових підходів і творчості в любові.
У жовтні 2021 року, відкриваючи Синод Єпископів Католицької Церкви, Папа
Франциск наголосив, що ми покликані до єдності, сопричастя, братерства, які
з’являються саме тоді, коли ми усвідомлюємо, що всіх нас обіймає одна Божа любов.
Тобто наша єдність чи солідарність є не соціальним конструктом, а нашою
ідентичністю у відповідь на Божу любов. «Хто не любить, той не спізнав Бога,
бо Бог — любов» (1 Ів. 4, 8).
Війна радикально вчить нас через біль, жертви і горе, які вона щодня приносить,
бути Церквою Христовою: непохитно вірити у силу добра і жити діяльною любов’ю.
«Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він
не бачить» (1 Ів. 4, 20).

Ми покликані бути Церквою, яка є близькою
В Україні і за кордоном наші парафії творять мережі молитви та підтримки. Разом
з молитвами за мир, порятунок, поранених і полеглих лунають оголошення про збір
пожертв, пошук волонтерів, пакування і розпаковування матеріальних засобів.
Триває кропітка, муравлина праця. Через свідчення Церкви і наших вірних у різних
країнах світу поширюється правда і зміцнюється усвідомлення того,
що переживають люди в Україні. Церква, яка близька до страждання, до людського
горя, є живою і музеєм не стане.

Ми покликані бути Церквою, яка слухає
Капелани і священники, представники монашества чи миряни, які працювали
з тими, хто пережив окупацію, обстріли, каліцтва чи втрату рідних, зазначають,
що найважливіші слова розради — «я з тобою». Контакт, увага, людяність,
молитва — це головні способи душпастирювання під час війни. Вислухати іншого,
почути його історію, прийняти його біль — це в наших обставинах означає бути
Церквою.

Ми покликані бути Церквою, яка зцілює рани
Протягом своєї земної місії Христос оздоровлював сліпих, розслаблених, біснуватих,
щоб остаточно зцілити людство і людину від недуги смерті та гріха. Своє служіння

гоїти рани, оздоровлювати, зцілювати Христос передав Церкві. Під час війни
зцілення духовних ран, протидія травмі та стресу — одне з першочергових завдань
Церкви та її служителів. «Носіте тягарі один одного й тим робом виконаєте закон
Христа» (Гал. 6, 2). Рани і травми людей, яким ми покликані служити, здебільшого
видимі й очевидні, а часом приховані чи перемотані пов’язками злості, страху,
вдаваної відстороненості.
Церква, будучи сама зраненою стражданнями і болем воєнного лихоліття,
покликана нести кожній знедоленій і зраненій людині ліки благодаті Святого Духа
у Святих Таїнствах та духовного супроводу, ліки розради і милосердної любові.
У людських ранах розпізнаємо рани нашого Спасителя, а, торкаючись людського
страждання, віднаходимо контакт з Христом воскреслим, рани якого стали знаком
остаточної перемоги Бога над темними і руйнівними силами гріха.
Так, у своєму Синові, розп’ятому за гріхи всіх людей і воскреслому з мертвих силою
Святого Духа, сам Бог Отець виходить назустріч своїм стражденним дітям
і перетворює людське терпіння на джерело надії та вічного життя. Про це нас
запевняє Боже слово устами святого апостола Павла: «Коли ж ми вмерли
з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши
з мертвих, вже більше не вмирає: смерть над Ним більше не панує. Вмираючи бо, Він
умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога» (Рим. 6, 8–10).

Ми покликані бути Церквою, що молиться за мир
і шукає справедливості
«Мир залишаю вам, Мій мир даю вам» (Ів. 14, 27). Мир є одним із дарів Святого Духа,
і посеред болю щоденних тривожних новин Церква неустанно благає Господа про
мир для багатостраждальної України і разом з іншими працює заради відновлення
миру і справедливості на нашій землі.

Ми покликані бути Церквою, яка дає надію
Ми, християни, є людьми надії не тому, що «сподіваємося на краще», а тому
що віримо в Бога і вічне життя, до якого Господь нас запрошує. «Надія ж
не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний»
(Рим. 5, 5). Парадоксально, але саме ця віра дозволяє нам уповні і глибоко
переживати земні події, зокрема цю війну. У перспективі вічності щоденне

не розмивається, а навпаки, набуває чітких обрисів, усвідомлюється священна
цінність кожної людини.
***
Дорогі в Христі брати і сестри! Ми, єпископи УГКЦ, через пандемію не бачилися
наживо вже три роки. Однак радість нашої братньої зустрічі затьмарена страхіттями
війни. Саме війна, страждання, які вона завдає нашому народові, та новітні виклики,
спричинені російською воєнною агресією проти нашої Батьківщини, були в центрі
наших молитов, розмов і синодальних нарад. Крім того, під час цьогорічної сесії
Синоду ми роздумували над темою «Синодальність і соборність: досвід УГКЦ».
У контексті нинішніх обставин це не абстрактна тема: навпаки, у біді, якої зазнає
наша держава і наш народ, ми покликані заново відкрити силу єдності і необхідність
щоденної та витривалої солідарності задля перемоги: «В єдності сила народу. Боже,
нам єдність подай!». Ми ще гостріше відчули, що покликані зміцнювати єдність
всередині країни та підтримувати наших вірних і всіх людей доброї волі поза
її межами.
Нехай же силою і діянням Святого Духа буде нам дана непохитна єдність і віра
в перемогу Божої правди!
Нехай Господь кріпить і благословить наших захисників, добровольців, волонтерів,
медиків, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, законну владу
України і всіх, хто захищає і звільняє Україну від агресора!
Нехай пригорне родини загиблих, сиріт і вдів, полонених і пропалих безвісти!
Нехай дарує вічну нагороду і повноту життя полеглим!
Нехай єлеєм милосердної любові зцілить тілесні, душевні та духовні рани
постраждалих!
За молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих української землі нехай Він дарує
всьому світові свій мир і благословення!
Благословення Господнє на вас!
Від імені Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Перемишлі,
при соборі Різдва святого Івана Хрестителя,
у день Положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні,
15 липня 2022 року Божого

Шоста неділя по Зісланню Святого
Духа. Зцілення Розслабленого
Багато приходить до Господа шукаючи зцілення. Прохання про оздоровлення
можуть надходити від осіб в потребі, таких як, до прикладу, розслаблений біля
купелей Віфезди або ж чоловік, що народився незрячим. У сьогоднішньому Євангелії
читаємо про чотирьох чоловіків, які роблять добру справа, приносять паралізованого
чоловіка, і, через те, що зібрався великий натовп, спускають його через отвір у даху
поруч з Ісусом.
І знову ми чуємо, що єдине, що потрібно для того, аби Господь зцілив його – це віра.
«Коли Ісус побачив їхню віру, то сказав розслабленому: «Будь бадьорий, Сину,
прощаються Тобі гріхи Твої!» (Мт 9:2). Ми маємо вірити, що Ісус є Господом, Сином
Божим, Месією, якого предвіщали Пророки, який прийшов, щоб визволити нас від
гріха та всіх його злих наслідків.
Час від часу всі ми потребуємо зцілення: фізичного, духовного, чи навіть обох. Деякі
з нас мають більшу потребу, інші ж меншу. Господь Бог, Який є Лікарем (Зцілителем)
душі і тіла, може зіслати на нас цей дар, благодать зцілення. Ми, ті хто шукає
зцілення, повинні мати віру у Божу благодать.
Існує українська приказка, прислів’я: «Здоров’я – багатство». Окрім доброго
фізичного здоров’я, необхідно мати добрий та здоровий погляд на життя та
стосунки з іншими. Більшість людей готові і бажають «святкувати життя» і мають
бути вдячні Богові за дар життя та міцне здоров’я. Пам’ятаймо, що джерелом усіх

благ є Бог.
Фізичне та духовне здоров’я є взаємопов’язані. Духовне здоров’я означає бути
звільненим від гріха. Тим не менш, Господь нагадує нам, що з-поміж двох, духовне
здоров’я, яке веде до спасіння душі, має бути на першому місці в нашому
щоденному житті. Ми можемо перебувати в пошуках «багатств» тут, на землі; однак
ми знаємо, що земне є тимчасовим. Ми, справді віруючі, знаємо і розуміємо, що це не
є нашою кінцевою метою. Натомість, ми маємо йти «прямою та вузькою дорогою»,
що веде до Небесного Міста, Вічного Царства Небесного.
Тож, коли на нашому шляху траплятимуться біль і страждання, ми маємо
протистояти їм не самі, а разом із Христом. І якщо наша громада, церква чи парафія
будуть справді християнськими, тоді наша турбота про інших буде всеохоплюючою,
яка нікого не виключатиме та вітатиме всіх. Христос справді буде посеред нас.
Св. Павло нагадує нам, християнам, що радість одного повинна бути радістю для
всіх. Але він також нагадує нам, що біль одного повинен стати болем усіх. Радість
багато хто бажає і готовий розділити, «відсвяткувати» добрі моменти, без будьякого болю чи страждань.
Подібно до того, як це є ознакою «справжнього друга», коли він або вона стоїть пору
з ближнім у непрості часи, це також є ознакою справжнього християнина та члена
Містичного Тіла Христового, Церкви. Маючи дух християнської єдності та
солідарності, члени Містичного Тіла Христового можуть стати плечем для іншого,
який потребує. Церковна громада може «полегшити» тягар і зробити «більш
стерпними» біль і страждання, з якими зустрічається особа чи окремі особи. Наша
любов до Бога та любов до ближнього, брата чи сестри у Христі, що в потребі,
виявляється в конкретних вчинках співчуття, доброти та милосердя.
Цей дух турботи — це не просто думка чи бажання. Він надає допомогу «тут і
зараз». Духовні та тілесні справи милосердя — це лише деякі з добрих справ, які
слід робити. Загалом, це справа співчуття, страждання разом з іншою людиною, яка
є Божою дитиною. Цей милосердний дух турботи може проявлятися у звичних
щоодених справах. Це може бути посмішка чи добре слово, які нам майже нічого не
вартують, окрім трохи прикладених часу та зусиль.
Молитва завжди є нагодою і її можна і потрібно робити часто. Ми звертаємо увагу і
зосереджуємося на Богові, Який може все. У Господа Бога немає нічого

неможливого. Він — Всемогутній Бог, Який може творити «чудеса».
Молитва дає нам силу і дозволяє нам протистояти викликам і труднощам, які
зустрічаються в світі сьогодні і кожного дня. З вірою, надією та терпеливою
витривалістю непохитний християнин залишається позитивним у своєму підході та
мисленні. Це позитивне ставлення не дає жодному з нас втратити надію та впасти в
розпач. Ми жертвуємо наш біль і страждання разом із стражданнями Христа на
Хресті, Який викупив людство від гріха.
Бог не хоче, щоб ми крокували самі в цьому житті. Бог хоче, щоб ми зверталися до
Нього в скрутну годину. Але Господь Бог також хоче і очікує, щоб ми були чуйними
до потреб нашого «менш щасливого» брата чи сестри у Христі. Маючи дух Христа,
дух Цілковитої Любові та Цілковитої Істини, ми готові і бажаємо зробити свій внесок
у те, щоб зробити світ «кращим місцем» для кожного. Від цього залежить наша
земна доля як окремої людини, так і як громади. Крім усього цього і більше того,
таким чином визначаєтьс наша вічна доля. Господь, милосердний, але справедливий
Суддя, в один день визначить, чи кожна людина виявляла співчуття, милосердя до
«менш щасливого» в потребі чи ні. І так буде визначено наше вічне призначення –
увійти у Вічне Царство Небесне чи ні.
І цей прояв живої віри вимагається від кожного з нас. Бо зі слів блаженної пам’яті
святого Папи Івана Павла ІІ, «нашим обов’язком є зменшити страждання тих, хто
страждає».
Зберігайте віру, живіть духом Христовим, нехай наше світло світить перед людьми,
щоб вони бачили доброту наших учинків. Робіть це, щоб багато душ могли
врятуватися!
О. Юрій Ворощак

ВЕЛИКОДНЄ
УКРАЇНСЬКИХ
ЄРАРХІВ У США

ПОСЛАННЯ
КАТОЛИЦЬКИХ
Мироносиці жінки:
рано-вранці прийшовши до гробу Життєдавця,
знайшли ангела, що сидів на камені,
а він, провістивши їм, так мовив:
Чому шукаєте Живого між померлими?
Чому оплакуєте у тлінні Нетлінного?
Ідіть, і проповідуйте його учням!
Стихира Пасхи

До Всесвітліших Священиків,
Преподобних Єромонахів, Братів та Сестер,
Дорогих Вірних,
Христос Воскрес!

Дорогі Сестри і Брати!
Пройшовши Великій Піст, позначений невимовним болем війни, воєнних злочинів,
вбивств і брехні про наш народ і нашу Церкву з боку напасника, ми бачимо
Воскресіння. Наш народ живе, об’єднує світ, дає смисли всім людям доброї волі.
Пасхально, таїнственно ми переходимо від смерті до життя.

Ми сьогодні повторюємо величний і радісний тропар Великодня: «Христос воскрес із
мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував». У цьому
короткому піснеспіві, міститься вся суть нашої віри і нашої перемоги. Все Євангеліє є
своєрідним вступом, підготовкою читача до центральної історії Пасхи. Бо «…якщо
Христос не воскрес», — радикально пише Апостол Павло до Коринтян, — «тоді
марна й проповідь наша, марна й віра ваша» (1 Кор 15:14). Без віри у Воскресіння
проповідь перетворюється у набір правил і обов’язків, а участь у церковному житті
на дотримання традицій і ритуалів, які без суті лишаються порожніми.
А Господь таки воскрес, щоб з Ним ми жили вічно!
Тому у своєму слові на Великдень святий Іван Золотоустий, єпископ
Константинополя, автор Божественної Літургії, яку ми молимося щонеділі, з
певністю і безпосередністю твердить, що у радість Воскресіння мають увійти усі —
багаті й убогі, стримані й недбалі, ті, хто постив і хто не постив. Торжество
настільки велике і неосяжне, що не час розмінюватися на деталі, а треба
зосередитися на головному — Христос Воскрес!
Безсмертний і вічний Бог з любові до людства уповні увійшов у наше життя, прийняв
на себе наші випробування і страждання, і остаточно — смерть. Проте це не кінець
історії.
Приходячи сьогодні з мироносицями до гробу, ми дізнаємося, що Христос – Живий.
Він не ожив як супер-герой у фільмі чи комп’ютерній грі, а як Творець і Христос
—джерело життя, прийнявши нашу смерть, воскрес з мертвих та оживив усе
людство — «усім, хто в гробах, життя дарував».
Життя царює, а смерть щезла. Здолавши смерть, Христос і нас зробив
переможцями. Вірите? Ми з вами переможці над смертю!
Цю істину так необхідно усвідомити саме тепер, бо серед тих, кому Христос дарував
життя — наші рідні і близькі, чий відхід ми оплакуємо. Серед живих у Христі —
замордовані мешканці Бучі, Бородянки, Гостомеля, Маріуполя і Краматорська. Серед
живих, над якими смерть не має влади — полеглі воїни, що віддали життя,
засвідчивши про найбільшу любов. Закінчилися страждання для невинних жертв
жорстоких агресорів — розстріляних, розтоптаних, задушених. Смерть і страх смерті
над ними більше не панує. Вони разом з Апостолом Павлом можуть насміхатися над
смертю: «Де твоє, смерте, жало? Де твоя, А́ де, перемога?» (1 Кор 15:55). Вони

побачили смерть і у Христі її остаточну поразку.
Чи віримо ми? Чи усвідомлюємо, що Господь переміг смерть, гріх і диявола, і наші
страждання — хоч які великі і болісні — все ж тимчасові, бо смерть вже не має
влади над нами? Чи готові ми бігти до всіх кінців землі, проголошуючи добру новину
про Божу перемогу?
Закликаємо вас, дорогі у Христі браття і сестри, дивитися на подію Воскресіння не
лише через призму чудових і глибоких обрядів і традицій, а зосередитися на суті
великодньої новини для кожного з нас особисто і всіх, які стоять перед обличчям
смерті: Христос воскрес із мертвих, своєю смиренною хресною смертю здолав
смерть, і своєю жертвою дарував життя кожному з нас.
Йдімо у світ, проповідуючи Христове і наше Воскресіння!
+Борис Ґудзяк
Архиєпископ Філадельфійський
Митрополит Української Католицької Церкви у США
+Павло Хомницький
Єпископ Стемфордської єпархії
+Венедикт Алексічук
Єпископ Чиказькоı̈ єпархіı̈ святого Миколая
+Богдан Данило
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата
+Андрій Рабій
Єпископ-Помічник Філадельфій ський

ВЕЛИКОДНЄ
ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і преосвященним владикам,
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям,
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам
Української Греко-Католицької Церкви

Христос воскрес!
Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні
І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених,
І на третій день, як із кита Йона,
Воскрес Ти із гробу!
Пісня 6 Канону Воскресної утрені
Дорогі в Христі!
Цього року ми зустрічаємо Пасху Христову серед особливих випробувань,
страждань, знущань, зневаги і руїни. У нашому народі, в Україні та на поселеннях,
може здатися, що хрест Господній був раптово кинений нам на плечі на самому
початку Великого посту і ми несемо його вже не день-два, не тиждень-два, а
безнастанно, день і ніч. Для нас Велика п’ятниця стала немовби хлібом насущним,
буденною дійсністю і ми не знаємо, коли настане світлий день перемоги над злом,
ненавистю і насильством. Але саме сьогодні Господь закликає нас не сумніватися в
перемозі світла над темрявою, життя над смертю, істини над брехнею, і Він
запевняє нас у своїй любові та милості. Від Нього, нашого воскреслого Спасителя, ми
черпаємо силу в теперішніх стражданнях, Він – джерело нашої надії. Тож разом з
апостолом Павлом ми сьогодні кажемо: «Нас тиснуть звідусіль, але ми не

пригноблені; ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії… Нас бо ввесь час живими
віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі»
(2 Кор. 4, 8. 11). В тому ж дусі ми впевнено вітаємо одне одного переможним
привітом: Христос воскрес! Воістину воскрес!
Зійшов Ти, Христе, в глибини підземні…
Своїми стражданнями і смертю на хресті Христос сходить у глибину впалої людської
природи. Приймаючи найгірші знущання — зраду, протизаконне засудження,
наругу, плювання, удари по обличчі, бичування і вбивство (див. Мр. 10, 33-34), Син
Божий бере на себе всі наслідки людського гріха. Він торкається найдальшого
віддалення від Бога, найгіршого людського падіння, найбільшого спотворення
гідності, для якої людина була створена. Можливо, цього тижня в контексті війни,
коли ми читали чи слухали Страсті Христові, то особливо відчули і пережили все, що
переніс Господь спасіння нашого ради.
Водночас ми усвідомлюємо, наскільки впалою залишається людська природа,
наскільки диявол далі оволодіває людиною, яка не має Бога в серці. Хто сіє
ненависть і розпочинає війну проти ближнього свого, той противиться Всевишньому.
Кожна війна – це явний прояв руйнівної душогубної дії диявола, бо тільки нечистий
уміє в такий спосіб ширити страх і нести смерть, завдавати стільки ран, і шкоди, і
болю, і втрат. І навіть коли для стражденних дорога до зцілення і вилікування травм
може видаватися далекою, закритою чи непрохідною, слід пам’ятати, що з
воскреслим Христом немає нічого такого, чого не можна здолати і зцілити.
Війна росії проти України — це чергова колоніальна війна тюрми народів, яка пробує
відродитися на наших очах. Окупант знову несе нам кайдани, якими кували цілі
покоління наших предків. Це кайдани, якими в’язали руки козаків, що будували
Санкт-Петербург. Це кайдани, століттями накладені на інтелектуальне і церковне
життя України. Це кайдани кріпаків, кайдани Голодомору, кайдани мільйонів
депортованих і переселених українців, що засіяли своїми кістками безмежні
сибірські простори «аж до краю землі». Ідеологи війни росії проти України відкрито
говорять, що наше існування — це історична помилка, яку треба виправити саме
«вічними кайданами» смерті та знищення. Це війна проти самого права українського
народу на свою історію, мову і культуру, на свою незалежну державу, на своє
існування.

З духовного погляду зрозуміло, наскільки наш агресивний сусід не спроможний
позбутися своїх фальшивих кумирів і що він далі шукає в них своєї величі нашим
коштом. Своїми крилатими ракетами, авіабомбами та артилерійськими снарядами
він намагається нас залякати, загнати в глибини підземні, у небуття і увінчати
вічними кайданами. Але саме в тих підземеллях відбувається чудо — спільної
молитви, жертовної допомоги ближньому, незламного духу і прояву сили Божої
присутності.
І розбив кайдани вічні, що держали ув’язнених…
Наша традиційна ікона Христового Воскресіння — Зішестя в ад. На ній зображені
розбиті двері аду і порвані кайдани гріховності. Воскресіння Христове є святом
перемоги, — перемоги життя на смертю, Божої істини над неправдою диявола,
любові над ненавистю. Один із наших воїнів на своєму шоломі написав такі слова
молитви: «Боже, коли мене уб’ють на полі бою, то забери мене в рай, бо в аді я вже
побував!». У своєму воскресінні Христос виходить не тільки з порожнього гробу, а й
із глибин аду і смертельного поневолення людини. Виходить не сам: беручи за руку
прабатьків Адама і Єву, виводить на волю все людство, ув’язнене кайданами смерті.
Бере за руку наших воїнів і волонтерів, мирних людей, які бачили ад російської
окупації, — бере за руку Україну та веде її у воскресіння, наповнюючи пасхальною
радістю переможного гімну «Христос воскрес!».
Сьогодні, коли Україна захищає себе від підступного ворога, ми більше ніж будьколи покликані до духовної боротьби, пам’ятаючи, що зло можна перемогти тільки
добром. Святий Павло пригадує нам, що треба бути пильними, щоб серед жахіття
війни ми самі залишилися людьми і не впали в диявольську пастку злоби і ненависті:
«Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під кормигу рабства
не піддавайтеся знову… Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді: “Люби
ближнього твого, як себе самого”» (Гал. 5, 1. 14). Відтак заохочує кожного з нас
відкритися до Божої благодаті і дозволили Святому Духові приносити свій
життєдайний плід: «А плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність,
доброта, вірність, тихість, здержливість. На тих то нема закону» (Гал. 5, 22-23).
Пасха — це свято перемоги любові над ненавистю, радості над смутком, миру над
війною, довготерпіння над панікою, доброти над злістю, вірності над зрадою, тихості
над неспокоєм, здержливості над ненаситністю. Пасха — це перемога духу над
тілом, правди над брехнею, життя над смертю. Христос воскресає із гробу, щоб

воскресити і обдарувати перемогою тих, кого смерть, неволя і приниження
поглинули, наче колись кит — пророка Йону.
І на третій день, як із кита Йона, вокрес Ти із гробу!
Яка це іронія, що ворог планував за три дні святкувати свою перемогу в столичному
Києві! Він думав, що швидко проковтне цілий народ, але його підступні плани
поламав героїзм нашого війська. Насправді це Христос, який воскрес на третій день
із гробу, дає сьогодні нам, що віримо в Його воскресіння, віру в перемогу над адом і
смертю. Святий Іван Золотоустий у своїй пасхальній проповіді зауважує, що ворог
людського роду «взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо. Взяв,
що бачив, і впав через те, чого не добачив». Так само наш ворог взяв, що бачив, але
впав через те, чого не добачав, — сили духу, віри і любові нашого народу! Наша
перемога, перемога України, — у силі воскреслого Христа, який виводить нас із
глибин жахіть війни і смерті, розбиває кайдани вічні та переможно веде нас до
життя. Святкувати Пасху Христову в час війни означає вже куштувати нашу
перемогу. Не сумніваймося в цьому!
Той, хто несе смерть, приречений на поразку, бо Україна святкує Пасху!
Вищезгаданий Золотоустий, переспівуючи слова Апостола народів (див. 1 Кор. 15,
55), мовить: «Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос — і ти
звалений. Воскрес Христос — і попадали демони. Воскрес Христос — радіють
ангели. Воскрес Христос —і життя вільно пливе». Той, хто хоче нас поневолити
смертю, вже переможений, бо його головну зброю колонізації і загарбництва сам
Христос знешкодив і подолав своєю смертю на хресті та славним Воскресінням.
Дорогі в Христі браття і сестри! Сьогодні обіймаю своїми батьківськими і братніми
обіймами кожного з вас і ділюся з вами пасхальною радістю. Обіймаю всіх, хто воює
на фронтах — духовних і тілесних, особливо наших незламних воїнів, відданих
душпастирів і невтомних волонтерів. Обіймаю пасхальною радістю всіх, хто був
змушений покинути свій дім чи навіть рідну землю, і молюся за ваше швидке
повернення в час миру, який неминуче настане. Обіймаю молитвою всіх поранених,
щоб у своєму терпінні ви відчували підтримку, любов і вдячність всього народу, а
передусім — Божу милість і безнастанну Божу любов. Вітаю всіх, хто по всьому світу
підтримує і допомагає Україні, великим чи малим. Як світова спільнота, ми
проявилися немов вулик, у якому кожний духом відчуває, що має робити в час
загрози. Обіймаю тих, хто на окупованих територіях, у зонах бойових дій, — тих, хто

не має можливості зібрати пасхального кошика і співає «Христос воскрес!» під голос
гармат і вибухів снарядів. У надії на воскресіння плачу і ридаю разом з усіма, хто
оплакує своїх загиблих, як з лав наших Збройних сил, так і серед мирного
населення. Хай сьогодні кожний із нас відчує надію у світле майбутнє в мирі і
злагоді, бо саме Воскресіння Христове – джерело миру. Хай пребагата символіка
нашої писанки нагадує всім нам, що воскреслий Господь – джерело небесних благ,
радості, добра, перемоги і вічного життя.
Усе духовенство, усіх богопосвячених осіб і мирян в Україні та на поселеннях
обіймаю батьківською любов’ю і щиро бажаю вам благословенних Великодніх свят,
смачного свяченого яйця та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя
Святого Духа нехай будуть з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
у Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці,
7 квітня (25 березня) 2022 року Божого

Звернення
Блаженнішого
Святослава з Києва (відео)
5 березня
4 березня

3 березня
2 березня
1 березня
28 лютого
27 лютого

«Серце чисте сотвори в мені,
Боже!». Звернення єпископів на
Великий Піст
Під час cлужіння кожної Утрені ми читаємо псалом 50, велику покаянну молитву
царя Давида. Цар Давид був одним із найвидатніших людей, які будь-коли жили. Він
був могутнім воїном, царем, пророком, поетом, музикантом, другом, а також
каянником. Протягом усього свого життя Давид дякував Богові за численні
благословення, які він отримував від Нього. Вчинивши важкий гріх, він молився:
«серце чисте сотвори в мені, Боже!» Він усвідомлював, що, навіть, його власне
покаяння було даром Божим.
Найкращою стороною царя Давида були не його численні досягнення та таланти, а
його щире й відкрите серце. Пророк Самуїл сказав про нього: «Господь знайшов собі
чоловіка по своєму серцю і поставив його князем над своїм народом». (1 Сам. 13:14)
Ісуса часто називають «сином Давида». У своїй простоті серця Давид був достойним
предком нашого Господа, тому що Ісус каже нам: «Навчіться від Мене, бо я лагідний
і смиренний серцем, і ви знайдете спокій». (Мт. 11:29) У Євангелії від Матея ми
читаємо, що коли його вороги задумали його вбити, Ісус мирно відступив, а далі
Євангелист говорить, що це було сповненням пророцтва Ісаї щодо майбутнього
Месії: «Він не буде кричати; і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої

очеретини не зламає, і тліючого гніту не погасить». (Іс. 42:3)
Якою прекрасною чеснотою є просте й співчутливе серце! Розпусне серце ніколи не
буває простим. Воно – загарбницьке, маніпулятивне та імпульсивне. Розбещене
серце ніколи не буває задоволене, ніколи не задоволене собою і, зазвичай, заздрить
щастю та успіху інших.
Але просте серце є милосердним і здатне «радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими,
хто плаче», — пише св. Павло (Рим. 12:15) Просте серце ніколи не буває самотнім,
але завжди вміє налагоджувати товариські відносини з усіма.
Час Великого Посту втратив свою актуальність для багатьох у нашому сучасному
суспільстві. Чи це може бути пов’язане з його простотою, на відміну від якого
сучасний світ є таким складним? Нас приголомшує інформація з усього світу, яка
надходить на наші смартфони, які постійно дзвенять від сповіщень, інформуючи нас
про останні новини, які не можна пропустити, завжди у супроводі спокусливої
реклами, яка мотивує бажання придбати товар, щоб задовільнити наші бажання.
З іншого боку, Великий піст – це дуже просто. Великий піст означає відмовитися від
чогось, а натомість, придбати щось більше. Все починається з простої ідеї
відмовитися від їжі. Згодом ми також можемо спростити й інші речі в нашому житті.
Ми можемо вимкнути цілодобовий канал новин, вимкнути мобільний телефон на
частину дня і припинити перевіряти новини в Інтернеті.
Як ми можемо використати цей додатковий час? Для початку ми можемо більше
часу присвятити Тому, Хто є найважливішим, Тому, Хто нас створив і піклується про
нас, Тому, Хто нас так любить.
Ми можемо також присвятити час читанню Св. Письма і життя святих. Ми можемо
молитися в церкві та вдома. Ми можемо і повинні молитися за наше власне
навернення. Ми можемо молитися за тих, кого любимо, і за усіх знедолених та
потребуючих. Ми можемо молитися за наших братів і сестер в Україні, бо наша
миролюбива батьківщина знову змушена захищатися від тих, хто хоче її поневолити
та знищити. І нам слід молитися за навернення тих, у кого є лихі наміри для України.
У Святому Письмі, Бог каже нам, що серце чисте лише Він може нам дарувати. Тому
у цей час Великого посту благаймо Бога про ласку простоти серця, яке не обманює,
яке не є жадібним, яке радіє добру інших і плаче від їхніх нещасть, серце яке чисте і

щире. Молімось разом з царем Давидом: « Серце чисте сотвори в мені, Боже!»
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Звернення
Блаженнішого
Святослава з Приводу Початку
Війни в Україні
Улюблений Богом бережений
Український народе!
Знову наша Батьківщина в небезпеці!
Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов’язання та запевнення, ламаючи

основні норми міжнародного права, як несправедливий агресор ступив на
українську землю, несучи зі собою смерть і розруху.
Наша Україна, яку світ справедливо назвав «кривавими землями», яка стільки разів
була скроплена кров’ю мучеників і борців за свободу і незалежність свого народу,
кличе нас сьогодні стати на її захист, – на захист своєї гідності перед Богом і
людством, свого права на існування та права на вибір свого майбуття.
Це наше природне право і святий обов’язок боронити свою землю і свій народ, свою
державу і все, що є для нас найрідніше: родину, мову і культуру, історію і духовний
світ! Ми є мирним народом, який християнською любов’ю любить дітей усіх народів,
незважаючи на походження чи переконання, національну чи релігійну
приналежність. Ми не зазіхаємо на чуже і не погрожуємо нікому, але і свого нікому
не маємо права віддати! У цей історичний момент голос нашого сумління кличе нас
усіх як один стати на захист вільної, соборної і незалежної Української Держави!
Істрія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто починав світові війни, їх
програвали, а ідолопоклонники війни приносили лише знищення і занепад власним
державам і народам. Ми віримо, що в цю історичну хвилину Господь Бог є з нами!
Він, у руках якого лежить доля всього світу і кожної людини зокрема, є завжди на
боці жертви несправедливої агресії, стражденних і поневолених. Це Він, який
об’являє своє святе Ім’я в історії кожного народу, вловлює і скидає додолу могутніх
світу цього їхньою гординею, завойовників – ілюзією їхньої всемогутності, гордих і
зухвалих – їхньою самопевністю. Це Він дарує перемогу над злом і смертю. Перемога
України буде перемогою Божої сили над ницістю і зухвальством людини! Так було, є
і буде!
Наша свята Церква-мучениця завжди була, є і буде зі своїм народом! Цю Церкву, що
вже пережила смерть і воскресінння, як Тіло воскреслого Христа, над яким смерть
не має жодної сили, дарував Господь своєму людові в хрещальних водах Дніпра.
Відтоді історія нашого народу і його Церкви, історія їх визвольних змагань, історія
втілення Божого Слова і вияву Його Духа істини в нашій культурі переплелися
навіки. І в цей драматичний момент наша Церква, як мати і учителька, є і буде зі
своїми дітьми, буде їх боронити і їм служити в ім’я Боже! У Бозі наша надія і від
Нього буде наша перемога!
Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу!».

Єдиним серцем і устами молимося: «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!».
Святі праведники, мученики та ісповідники української землі, моліться і
заступайтеся за нас перед Богом!
Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
24 лютого 2022 року Божого

ЗВЕРНЕННЯ
Блаженнішого
Святослава до синів і дочок
українського народу в Україні та на
поселеннях сущих та усіх людей
доброї волі
Київ, 22 лютого 2022 року Божого
Вих. ВА 22/048
ЗВЕРНЕННЯ
Блаженнішого Святослава
до синів і дочок українського народу в Україні та на поселеннях сущих
та усіх людей доброї волі
Дорогі брати і сестри!

Визнання президентом Російської Федерації «незалежності та суверенітету»
самопроголошених ЛНР і ДНР створює серйозні виклики та загрози для міжнародної
спільноти і міжнародного права, на основі якого сьогодні існують та взаємодіють
народи та їхні держави. Завдано непоправної шкоди самій логіці міждержавних
відносин, що покликані забезпечувати мир і справедливий устрій суспільств,
верховенство закону, підзвітність влади, захист людини, її життя та природних прав.
Сьогодні все людство опинилося у небезпеці того, що право сильного нав’язуватиме
себе кожному, нехтуючи силу права.
Своїм рішенням влада Російської Федерації в односторонньому порядку вийшла із
тривалого мирного процесу, завданням якого було забезпечити відновлення гідних
людини умов життя на територіях ОРДЛО України, що постраждали внаслідок
російської збройної агресії. Війна, розв’язана проти нашого народу у 2014 році,
залишила глибокі рани на долях багатьох із наших співвітчизників: тисячі убитих,
поранених, самотніх. Вчорашній крок президента РФ зруйнував базові принципи
тривалого процесу відновлення миру в Україні, створив можливості для нової хвилі
збройної агресії проти нашої держави, відкрив двері для повномасштабної воєнної
операції проти українського народу.
Особистою відповідальністю та святим обов’язком громадян України сьогодні
вважаємо захист рідної землі, нашої пам’яті та надії, нашого Богом дарованого
права на існування. Захист Батьківщини – це наше природне право і наш
громадянський обов’язок. Ми сильні, коли ми разом. Тепер настав час об’єднати
наші зусилля для того, щоб обстояти незалежність, територіальну цілісність і
суверенітет Української Держави. Обов’язком і відповідальністю всього людства
сьогодні є діяльна турбота про запобігання війні та захист справедливого миру.
Ми переконані, що світ не може розвиватися та знаходити відповіді на виклики
сучасності, вдаючись до сили та насилля, нехтуючи загальнолюдськими цінностями
та євангельською істиною. Закликаємо всіх людей доброї волі не стояти осторонь
страждань українського народу, спричинених російською військовою агресією. Ми
народ, що любить мир. І саме тому готові обстоювати його і за нього віддано
боротися.
Звертаємося сьогодні в молитві до Творця всесвіту з особливим проханням про
мудрість для тих, хто уповноважений ухвалювати суспільно важливі рішення, у чиїх
руках опинилася доля людства. Просимо Небесного Отця про допомогу для

відновлення справедливого миру на українській землі.
Особливу молитву складаємо за захисників України, що цими днями є для нас
прикладом жертовної любові та відданого служіння своєму народові. Нехай
милосердний Господь захистить їх від усяких небезпек і обдарує їхні зусилля
остаточною звитягою правди і добра.
Закликаємо щире благословення люблячого Бога і Творця на Україну та її народ!
Благословення Господнє на вас!
† СВЯТОСЛАВ

Молитва за мир в Україні.
Звернення українських католицьких
єпископів США
Протягом останніх тижнів світ побачив: ворожі військові сили, готові до нападу,
оточили демократичну Україну та її волелюбний народ. Ескалація війни, яку Кремль
веде вже вісім років, призведе до жорстокого кровопролиття та безміру людських
страждань. Загинуть десятки тисяч, а мільйони стануть біженцями. Економічних та
політичних наслідків суспільного спустошення та матеріального руйнування в
Україні зазнає увесь світ. Досить просто знайти аналітику, яка пояснює потенціал
катастрофи і її глобальний вимір.
Ми закликаємо до вас не як політики чи військові стратеги, а як люди, що вірять в
Бога. Бо “Ті, які звіряються на Господа, – подібні до гори Сіон, що не хитається, що
пробуває вічно”. (Пс 125,1) Як душпастирі ми звертаємося до вас і до всіх людей
доброї волі молитися за мир і справедливість для України.
Ми просимо, щоб завтра, у неділю 13 лютого, наші священики та парафії, монаші
спільноти, родини та окремі вірні почали триденні молитовні чування за мир та
навернення сердець тих, хто проповідує насильство та розпалює війну.
Враховуючи негайність нашого заклику, закликаємо кожного священника, парафію і
монашу спільноту, кожну родину та кожну людину у свій спосіб приєднатися до

молитовного чування. Нехай наші храми будуть відчиненими, нехай молитва
спільноти чергується з особистими молитвами. Проводьте та беріть участь у
богослужіннях, моліться Ісусову молитву, на вервиці, молитовно читайте Святе
Письмо. Постіться, щоб зосередитися на надії, яку може дати лише Бог.
Нехай наш зір зосередиться на Господі, Його ім’я буде на наших вустах, а наші
серця нехай наповнюються надією. “Усяку журбу вашу покладіть на Нього, бо Він
піклується про вас. Будьте тверезі і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить
навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому, сильні
вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі” (1
Пет. 5,7-9).
Українці всіх віросповідань досвідчили таїнство. У нашій новітній історії ми бачили як
без війни та кровопролиття впала Залізна Завіса, розпалася радянська тюрма
народів, отримали свободу наші Церкви.
Ми покладаємося на Господа і просимо про Його заступництво. “Ті колісницями, ці
кіньми, а ми ім’ям Господа, Бога нашого – сильні. Ті похитнулися й упали, ми ж
стоїмо й тримаємось міцно!” (Пс 20,8-9). Молимося за порятунок і відвагу для
українського народу. Подивляємо його віру і стійкість. Благаємо Господа зберегти
країну і народ від подальшої навали.
Молімося і сповнюймося надією. Ділімося надією. Пізнаваймо Бога і Його любов до
світу.
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